
Załącznik nr A do Procedury Aktualizacji LSR  

  załącznik Nr 1 do Uchwały nr 43/01/2018 z dnia 23.01.2018  

Formularz proponowanych zmian w dokumentach 

Nazwa dokumentu LGD DORZECZE ŁEBY 

 
Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dorzecze Łeby 

 

Obecny zapis Proponowany zapis 
Tabela 19. Zgodność przedsięwzięć z celami Programów 
Operacyjnych oraz RLKS 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 1.3. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: Rozwój ogólnodostępnej, 
niekomercyjnej infrastruktury publicznej oraz rozwój 
infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, 

szczególnie morskich i rybackich 

PROGRAM (ŹRÓDŁO FINANSOWANIA): PO RYBY 

ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU: Cel IV. Propagowanie 
dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym 
dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury 
oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH RLKS: Cel 

szczegółowy 6B: Wspieranie lokalnego rozwoju na 

obszarach wiejskich  

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

PREFEROWANY/PLANOWANY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ: 
• Modernizacja, remont, budowa, wyposażenie 
ogólnodostępnej infrastruktury kultury – 
preferowana współpraca w ramach projektów 
sieciowych, obejmujących cały obszar i 
wykorzystujących nowe środki komunikacji i 
promocji, 
• Poprawa bezpieczeństwa i usuwanie barier 

architektonicznych w obiektach kulturalnych, 

• Rozbudowa małej architektury w nawiązaniu 

do morskiego i rybackiego charakteru obszaru, 

• Zabezpieczanie i przywracanie wartości 

obiektom historycznym, w szczególności 

świadczącym o tradycjach i specyfice obszaru, 

Interaktywne wystawy i aplikacje, w szczególności o 
tematyce rybackiej i morskiej, wykorzystanie nowych 
narzędzi w promocji – preferowana współpraca w 
ramach projektów sieciowych, obejmujących cały 
obszar i wykorzystujących nowe środki komunikacji i 
promocji. 

Tabela 19. Zgodność przedsięwzięć z celami Programów 
Operacyjnych oraz RLKS 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 1.3. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: Rozwój ogólnodostępnej, 
niekomercyjnej infrastruktury publicznej oraz rozwój 
infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, 
szczególnie morskich i rybackich 
PROGRAM (ŹRÓDŁO FINANSOWANIA): PO Rybactwo i Morze 

ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU: Cel IV. Propagowanie 
dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym 
dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury 
oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH RLKS: Rozwój 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 
PREFEROWANY/PLANOWANY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ: 

• Modernizacja, remont, budowa, wyposażenie 
ogólnodostępnej infrastruktury  turystycznej, 
rekreacyjnej lub kultury – preferowana współpraca w 
ramach projektów sieciowych, obejmujących cały 
obszar i wykorzystujących nowe środki komunikacji i 
promocji, 
• Poprawa bezpieczeństwa i usuwanie barier 

architektonicznych w obiektach kulturalnych, 

• Rozbudowa małej architektury w nawiązaniu 

do morskiego i rybackiego charakteru obszaru, 

• Zabezpieczanie i przywracanie wartości 

obiektom historycznym, w szczególności 

świadczącym o tradycjach i specyfice obszaru, 

• Interaktywne wystawy i aplikacje, w 
szczególności o tematyce rybackiej i morskiej, 
wykorzystanie nowych narzędzi w promocji – 
preferowana współpraca w ramach projektów 
sieciowych, obejmujących cały obszar i 
wykorzystujących nowe środki komunikacji i 
promocji. 

 



Cel dokonania zmian zapisu/ów, przewidywane efekty tych zmian 

 
Wprowadzenie powyższych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania LGD „Dorzecze Łeby” ma na 

celu uszczegółowienie zapisów  dotyczących preferowanych przedsięwzięć wpisujących się w zakres przedsięwzięć 
realizowanych w ramach RLKS. 

 

Uwagi 

Prawdopodobnie konieczne będzie ujednolicenie zapisów kryteriów lokalnych zgodnie z zasadami Procedur ustalania 
lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru oraz Tabeli 19 Zgodność przedsięwzięć z celami Programów Operacyjnych oraz 
RLKS Lokalnej Strategii Rozwoju. 
 

Imię i nazwisko autora Gmina Choczewo 

Adres/telefon/e-mail 
ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo 

58 572 39 13 
sekretariat@choczewo.com.pl  

Czy jest Pan/i członkiem LGD? 
 TAK 
 NIE 

Czy chce się Pan/i aktywnie włączyć w proces aktualizacji 
LSR? 

TAK 
 NIE 

 
 
 

Choczewo, dnia 20.11.2017 r.                                WÓJT Wiesław Gębka 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 
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